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REQUER, por meio de APELO deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à implantação de área de lazer, composta de
campo de futebol, miniciles e academia ao ar livre no Bairro Guaripocaba
dos Souzas.
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JUSTIFICATIVA
1.
Nos termos do artigo 169 da Lei Orgânica do Município, a promoção, o apoio e
o incentivo aos esportes e ao lazer serão garantidos pelos órgãos e agentes da
administração direta, indireta e fundacional, nas formas previstas em lei ordinária.
2.
Com fundamento nesse dispositivo, o artigo 2° da Lei Municipal n° 4.033, de 11
de maio de 2009, dispõe que as ações do Poder Público e a distribuição de recursos
financeiros terão como prioridade, a criança, o jovem, o adolescente, o idoso e o
portador de necessidades especiais, envolvidos em projetos de esportes educacionais
e amadores e, complementarmente, o adulto em atividades esportivas e de lazer
comunitário.
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3.
A execução desta proposta beneficiará jovens, adultos e idosos, trazendo
benefícios de ordem física e psicológica à saúde, diminuindo dessa forma o risco de
doenças e consequentemente investindo em sua prevenção através da criação de
hábitos saudáveis, contribuindo, ainda, para o bem estar e o convívio social dos
integrantes da comunidade.
4.
Saliente-se que, apesar de ser bastante populoso, o Bairro Guaripocaba dos
Souzas não possui nenhuma área de lazer que possa ser utilizada pelos moradores.
Sendo assim, sugerimos que tal melhoria seja implantada nas proximidades da
Escola Municipal Maria da Glória Teixeira Rodrigues.
5.
Frente a essas razões REQUEREMOS, nos termos do artigo 168 do 1-;
Regimento Interno, a remessa desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, mediante manifestação de APELO deste Legislativo, solicitando estudos 9,
visando à implantação de área de lazer, composta de campo de futebol, miniciles e
academia ao ar livre no Bairro Guaripocaba dos Souzas.
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JOCI R SCOTTI
Vereador
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